
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2564 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ส่งมอบพร้อมพนัธุ์พืช 
ฟ้ืนฟูอาชีพหลงัน ้าลด 

1 เกษตรฯ เร่งผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มา 100 ตนั เร่ิมส่งมอบพร้อมพนัธุ์
พืช ฟ้ืนฟูอาชีพหลงัน ้าลด 

ส านกัข่าว  
กรมประชาสัมพนัธ์ 

2 ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา เร่งผลิต
เช้ือราไตรโคเดอร์มา 100 ตนั  ระดมเจา้หนา้ท่ีส่งมอบพร้อมพนัธุ์พืช 
ฟ้ืนฟูอาชีพหลงัน ้าลด 

ส านกัข่าว  
กรมประชาสัมพนัธ์ 

3 ข่าวเด่นประเด็นดงั - เกษตรฯ เร่งผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มา 100 ตนั  
ระดมเจา้หนา้ท่ีส่งมอบพร้อมพนัธุ์พืช ฟ้ืนฟูอาชีพหลงัน ้าลด 

ประเด็นดงัข่าวเด่น 

4 เกษตรฯ เร่งผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มา 100 ตนั ระดมเจา้หนา้ท่ีส่ง
มอบพร้อมพนัธุ์พืช ฟ้ืนฟูอาชีพหลงัน ้าลด 

สมิหรา ไทมส์ 

มนัส าปะหลงั 5 เกษตรจงัหวดันครราชสีมาร่วมคุยเกษตรแปลงใหญ่มนัส าปะหลงั  
รับพอใจเกษตรกรเขา้ใจปฏิบติัตามมาตรการควบคุมใบด่าง  

ส านกัข่าว  
กรมประชาสัมพนัธ์ 

6 เกษตรชยันาท เตือนเกษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงัระวงัไรแดงศตัรู
มนัส าปะหลงั 

ส านกัข่าว  
กรมประชาสัมพนัธ์ 

ถ่ายทอดความรู้ 7 อ าเภอสองแคว ร่วมกบัเกษตรอ าเภอสองแคว จดักิจกรรม 5 ดี 
โครงการการถ่ายทอดความรู้และพฒันาศกัยภาพเกษตรกร 

ส านกัข่าว  
กรมประชาสัมพนัธ์ 

เกษตรทฤษฎีใหม่ 8 จงัหวดัตรัง เร่งลงพื้นท่ีตรวจสอบและกลัน่กรองคุณสมบติัของ
เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
(เพิ่มเติมตามมติ ครม. เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2564) 

ส านกัข่าว  
กรมประชาสัมพนัธ์ 

9 เกษตรอ าเภอรัษฎา จงัหวดัตรัง ตรวจสอบพื้นท่ีเพื่อเขา้ร่วมโครงการ 
1 ต าบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ (เพิ่มเติม) 

ส านกัข่าว  
กรมประชาสัมพนัธ์ 

 

 



 

เกษตรฯ เร่งผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มา 100 ตนั เร่ิมส่งมอบพร้อมพนัธุ์พืช ฟ้ืนฟูอาชีพหลงัน ้าลด 

 

            วนัน้ี (4 ก.พ. 64) นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให ้นายสุพิท จิตรภกัดี 

ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา มอบเช้ือราไตรโคเดอร์มา และพนัธุ์พืชใหแ้ก่

เกษตรกรอ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์น ้ าท่วมฉบัพลนั ดินสไลด ์และวาตภยัใน

พื้นท่ีภาคใต ้ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงตน้เดือนมกราคม 2564 ท่ีผา่นมา 

 นายสุพิท เปิดเผยวา่ ตามท่ีนายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีความห่วงใยพี่นอ้ง

เกษตรกรเป็นอยา่งมาก และนายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  ไดส้ั่งการไปยงัเกษตรจงัหวดัทุก

จงัหวดั เร่งใหก้ารช่วยเหลือพี่นอ้งเกษตรกรโดยด่วนแลว้นั้น ขณะน้ีการส ารวจพื้นท่ีเสียหายไดด้ าเนินการเสร็จส้ินแลว้ พบวา่

พื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบ มีจ านวน 8 จงัหวดั 84 อ  าเภอ ไดแ้ก่ จงัหวดันครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา พทัลุง ตรัง ยะลา 

ปัตตานี และจงัหวดันราธิวาสเกษตรกร จ านวน 5,413 ครัวเรือน พื้นท่ีการเกษตรไดรั้บความเสียหายโดยส้ินเชิง รวมทั้งส้ิน 

23,331.25 ไร่ จ าแนกเป็นขา้ว 12,231.75 ไร่ พืชไร่ 717.25 พืชสวนและอ่ืนๆ 10,382.25 ไร่ขณะน้ีอยู่ระหวา่งการขอรับความ

ช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลงั คาดวา่จะใชว้งเงินช่วยเหลือประมาณ 32 ลา้นบาท  

 ส าหรับการช่วยเหลือฟ้ืนฟู พื้นท่ีเกษตรประเภท ไมผ้ล ไมย้นืตน้ ยางพารา และปาลม์น ้ ามนั กรมส่งเสริมการเกษตร

ไดจ้ดัสรรงบประมาณในการผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มา จ านวน 100 ตนัเศษ ใหศู้นยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขา

พืช(ศทอ.สุราษฎร์ธานีและสงขลา) ร่วมกบัส านกังานเกษตรจงัหวดัในพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบ ศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน 



(ศจช.) ท่ีมีความพร้อม เร่งผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มา เพื่อใชค้วบคุมโรคพืชท่ีอาจเกิดขึ้นและเขา้ท าลายตน้พืชหลงัน ้ าลด และ

มอบหมายใหศู้นยข์ยายพนัธุ์พืชท่ี 2 จงัหวดัตรัง และศูนยข์ยายพนัธุ์พืชท่ี 4จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่งผลิตตน้พนัธุ์พืชผกั

สวนครัวอายสุั้น น าไปแจกจ่ายใหเ้กษตรกรปลูกเป็นอาหารและสร้างรายไดห้ลงัสถานการณ์คล่ีคลาย  

           ในส่วนกิจกรรมวนัน้ีเป็นการส่งมอบเช้ือราไตรโคเดอร์มา-พนัธุ์พืช ใหแ้ก่เกษตรกรในอ าเภอพระพรหม จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ซ่ึงเป็นพื้นท่ีน าร่อง โดยจุดแรกจดั ณ ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรอ าเภอพระ

พรหม (ศพก.หลกั) ต าบลทา้ยส าเภา และจุดท่ี 2 แปลงปาลม์น ้ามนัของเกษตรกร ต าบลชา้งซา้ย ไดมี้การใหค้วามรู้ เร่ืองการ

ปลูกพืชผกัสวนครัวอายสุั้น และสาธิตวิธีการใชเ้ช้ือราไตรโคเดอร์มาในแปลงปาลม์น ้ามนั และมงัคุดทั้งน้ีขอขอบคุณนาย

นิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจงัหวดันครศรีธรรมราช และเจ้าหนา้ส านกังานเกษตรจงัหวดัและอ าเภอท่ีไดร่้วมกนัจดักิจกรรมคร้ัง

น้ีขึ้น โดยจงัหวดันครศรีธรรมราชนั้น ถือวา่เป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บความเสียหายมากท่ีสุดจากภยัพิบติัคร้ังน้ี 

            ขณะท่ีนายรพีทศัน์ อุ่นจิตตพนัธุ์  ผูอ้  านวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจดัการดินปุ๋ ยกล่าวเพิ่มเติมวา่ เป้าหมาย

การผลิตเช้ือราไตรโครเดอร์มาพร้อมใชค้ร้ังน้ี มีจ านวน 104,430  กิโลกรัม เพื่อรองรับพื้นท่ีการเกษตรท่ีไดรั้บผลกระทบใน 8 

จงัหวดัภาคใต ้กวา่ 100,000 ไร่  โดยสนบัสนุนเช้ือสดพร้อมใชใ้นพื้นท่ีท่ีตอ้งการฟ้ืนฟูเร่งด่วน ไดเ้ร่ิมส่งมอบแลว้ตั้งแต่

สัปดาห์น้ี และคาดวา่จะครบถว้นประมาณตน้เดือนมีนาคม 2564  

            นอกจากน้ียงัไดส้นบัสนุนหวัเช้ือราไตรโครเดอร์มา จ านวน 3,280 ขวด และใชก้ลไกศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนใน

พื้นท่ี มีส่วนร่วมในการผลิตและขยายผลใหถึ้งเกษตรกร ทั้งน้ีไดก้  าชบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ีติดตามให้

ค  าแนะน าพี่นอ้งเกษตรกร และรายงานผลให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบต่อไป  

  



 

ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา เร่งผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มา 100 ตนั  

ระดมเจา้หนา้ท่ีส่งมอบพร้อมพนัธุ์พืช ฟ้ืนฟูอาชีพหลงัน ้าลด 

 

            ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา เร่งผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มา 100 ตนั ระดมเจา้หนา้ท่ี
ส่งมอบพร้อมพนัธ์ุพืช ฟ้ืนฟูอาชีพหลงัน ้าลด  

             วนัน้ี (4 ก.พ. 64) นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายใหน้ายสุพิท จิตร
ภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา มอบเช้ือราไตรโคเดอร์มา และพนัธ์ุพืช
ใหแ้ก่เกษตรกรอ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์น ้าท่วมฉบัพลนั ดินสไลด ์และ
วาตภยัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงตน้เดือนมกราคม 2564 ท่ีผา่นมา 

            นายสุพิท เปิดเผยวา่ ตามท่ีนายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่นอ้ง
เกษตรกรเป็นอยา่งมาก และนายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ไดส้ั่งการไปยงัเกษตรจงัหวดัทุก
จงัหวดั เร่งใหก้ารช่วยเหลือพ่ีนอ้งเกษตรกรโดยด่วนแลว้นั้น ขณะน้ีการส ารวจพ้ืนท่ีเสียหายไดด้ าเนินการเสร็จส้ิน
แลว้ พบวา่พ้ืนท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบ มีจ านวน 8 จงัหวดั 84 อ าเภอ ไดแ้ก่ จงัหวดันครศรีธรรมราช สุราษฎร์
ธานี สงขลา พทัลุง ตรัง ยะลา ปัตตานี และจงัหวดันราธิวาส เกษตรกร จ านวน 5,413 ครัวเรือน พ้ืนท่ีการเกษตรไดรั้บ
ความเสียหายโดยส้ินเชิง รวมทั้งส้ิน 23,331.25 ไร่ จ าแนกเป็นขา้ว 12,231.75 ไร่ พชืไร่ 717.25 พืชสวนและ



อ่ืน ๆ 10,382.25 ไร่ ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลงั คาดวา่จะใชว้งเงิน
ช่วยเหลือประมาณ 32 ลา้นบาท  

            ส าหรับการช่วยเหลือฟ้ืนฟู พ้ืนท่ีเกษตรประเภท ไมผ้ล ไมย้นืตน้ ยางพารา และปาลม์น ้ามนั กรมส่งเสริม
การเกษตรไดจ้ดัสรรงบประมาณในการผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มา จ านวน 100 ตนัเศษ ใหศู้นยส่์งเสริม
เทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืช (ศทอ.สุราษฎร์ธานีและสงขลา) ร่วมกบัส านกังานเกษตรจงัหวดัในพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บ
ผลกระทบ ศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน (ศจช.) ท่ีมีความพร้อม เร่งผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มา เพื่อใชค้วบคุมโรคพืชท่ีอาจ
เกิดข้ึนและเขา้ท าลายตน้พืชหลงัน ้าลด และมอบหมายใหศู้นยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ี 2 จงัหวดัตรัง และศูนยข์ยายพนัธ์ุพืช
ท่ี 4 จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่งผลิตตน้พนัธ์ุพืชผกัสวนครัวอายสุั้น น าไปแจกจ่ายใหเ้กษตรกรปลูกเป็นอาหารและสร้าง
รายไดห้ลงัสถานการณ์คล่ีคลาย     

            ในส่วนกิจกรรมวนัน้ีเป็นการส่งมอบเช้ือราไตรโคเดอร์มา-พนัธ์ุพืช ใหแ้ก่เกษตรกรในอ าเภอพระพรหม จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีน าร่อง โดยจุดแรกจดั ณ ศนูยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรอ าเภอพระ
พรหม (ศพก.หลกั) ต าบลทา้ยส าเภา และจุดท่ี 2 แปลงปาลม์น ้ามนัของเกษตรกร ต าบลชา้งซา้ย ไดมี้การใหค้วามรู้ เร่ือง
การปลกูพืชผกัสวนครัวอายสุั้น และสาธิตวิธีการใชเ้ช้ือราไตรโคเดอร์มาในแปลงปาลม์น ้ามนั และมงัคุด  

            ทั้งน้ี ขอขอบคุณนายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจงัหวดันครศรีธรรมราช และเจา้หนา้ส านกังานเกษตรจงัหวดัและ
อ าเภอท่ีไดร่้วมกนัจดักิจกรรมคร้ังน้ีข้ึน โดยจงัหวดันครศรีธรรมราชนั้น ถือวา่เป็นพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บความเสียหายมากท่ีสุดจาก
ภยัพิบติัคร้ังน้ี  ขณะท่ีนายรพีทศัน ์อุ่นจิตตพนัธ์ุ ผูอ้  านวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจดัการดินปุ๋ยกล่าวเพ่ิมเติม
วา่ เป้าหมายการผลิตเช้ือราไตรโครเดอร์มาพร้อมใชค้ร้ังน้ี มีจ านวน 104,430 กิโลกรัม เพ่ือรองรับพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีไดรั้บ
ผลกระทบใน 8 จงัหวดัภาคใต ้กวา่ 100,000 ไร่ โดยสนบัสนุนเช้ือสดพร้อมใชใ้นพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการฟ้ืนฟูเร่งด่วน ไดเ้ร่ิมส่ง
มอบแลว้ตั้งแต่สปัดาห์น้ี และคาดวา่จะครบถว้นประมาณตน้เดือนมีนาคม 2564  

            นอกจากน้ี ยงัไดส้นบัสนุนหวัเช้ือราไตรโครเดอร์มา จ านวน 3,280 ขวด และใชก้ลไกศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนใน
พ้ืนท่ี มีส่วนร่วมในการผลิตและขยายผลใหถึ้งเกษตรกร ทั้งน้ีไดก้ าชบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ีติดตามให้
ค าแนะน าพี่นอ้งเกษตรกร และรายงานผลใหก้รมส่งเสริมการเกษตรทราบต่อไป 

  



 
ข่าวเด่นประเด็นดงั - เกษตรฯ เร่งผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มา 100 ตนั  

ระดมเจา้หนา้ท่ีส่งมอบพร้อมพนัธ์ุพืช ฟ้ืนฟูอาชีพหลงัน ้าลด 

 
วนัน้ี (4 ก.พ. 64) นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้นายสุพิท จิตรภกัดี 

ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา มอบเช้ือราไตรโคเดอร์มา และพนัธ์ุพืชใหแ้ก่
เกษตรกรอ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์น ้าท่วมฉบัพลนั ดินสไลด ์และวาต
ภยัในพ้ืนท่ีภาคใต ้ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงตน้เดือนมกราคม 2564 ท่ีผา่นมา  

นายสุพิท เปิดเผยวา่ ตามท่ีนายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่นอ้ง
เกษตรกรเป็นอยา่งมาก และนายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ไดส้ั่งการไปยงัเกษตรจงัหวดัทุก
จงัหวดั เร่งใหก้ารช่วยเหลือพ่ีนอ้งเกษตรกรโดยด่วนแลว้นั้น ขณะน้ีการส ารวจพ้ืนท่ีเสียหายไดด้ าเนินการเสร็จส้ินแลว้ 
พบวา่พ้ืนท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบ มีจ านวน 8 จงัหวดั 84 อ าเภอ ไดแ้ก่ จงัหวดันครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา พทัลุง 



ตรัง ยะลา ปัตตานี และจงัหวดันราธิวาส เกษตรกร จ านวน 5,413 ครัวเรือน พ้ืนท่ีการเกษตรไดรั้บความเสียหายโดย
ส้ินเชิง รวมทั้งส้ิน 23,331.25 ไร่ จ าแนกเป็นขา้ว 12,231.75 ไร่ พืชไร่ 717.25 พืชสวนและอ่ืนๆ 10,382.25 ไร่ ขณะน้ีอยู่
ระหวา่งการขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลงั คาดวา่จะใชว้งเงินช่วยเหลือประมาณ 32 ลา้นบาท 
ส าหรับการช่วยเหลือฟ้ืนฟู พ้ืนท่ีเกษตรประเภท ไมผ้ล ไมย้นืตน้ ยางพารา และปาลม์น ้ามนั กรมส่งเสริมการเกษตรได้
จดัสรรงบประมาณในการผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มา จ านวน 100 ตนัเศษ ใหศู้นยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้น
อารักขาพืช (ศทอ.สุราษฎร์ธานีและสงขลา) ร่วมกบัส านกังานเกษตรจงัหวดัในพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบ ศูนยจ์ดัการ
ศตัรูพืชชุมชน (ศจช.) ท่ีมีความพร้อม เร่งผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มา เพ่ือใชค้วบคุมโรคพืชท่ีอาจเกิดข้ึนและเขา้ท าลายตน้
พืชหลงัน ้าลด และมอบหมายใหศู้นยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ี 2 จงัหวดัตรัง และศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ี 4 จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ง
ผลิตตน้พนัธ์ุพืชผกัสวนครัวอายสุั้น น าไปแจกจ่ายใหเ้กษตรกรปลูกเป็นอาหารและสร้างรายไดห้ลงัสถานการณ์คล่ีคลาย 

ในส่วนกิจกรรมวนัน้ีเป็นการส่งมอบเช้ือราไตรโคเดอร์มา-พนัธ์ุพืช ใหแ้ก่เกษตรกรในอ าเภอ พระพรหม จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีน าร่อง โดยจุดแรกจดั ณ ศนูยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรอ าเภอพระ
พรหม (ศพก.หลกั) ต าบลทา้ยส าเภา และจุดท่ี 2 แปลงปาลม์น ้ามนัของเกษตรกร ต าบลชา้งซา้ย ไดมี้การใหค้วามรู้ เร่ือง
การปลกูพืชผกัสวนครัวอายสุั้น และสาธิตวิธีการใชเ้ช้ือราไตรโคเดอร์มาในแปลงปาลม์น ้ามนั และมงัคุด ทั้งน้ีขอขอบคุณ
นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจงัหวดันครศรีธรรมราช และเจา้หนา้ส านกังานเกษตรจงัหวดัและอ าเภอท่ีไดร่้วมกนัจดั
กิจกรรมคร้ังน้ีข้ึน โดยจงัหวดันครศรีธรรมราชนั้น ถือวา่เป็นพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บความเสียหายมากท่ีสุดจากภยัพิบติัคร้ังน้ี 

ขณะท่ีนายรพีทศัน์ อุ่นจิตตพนัธ์ุ ผูอ้  านวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจดัการดินปุ๋ยกล่าวเพ่ิมเติมวา่ 
เป้าหมายการผลิตเช้ือราไตรโครเดอร์มาพร้อมใชค้ร้ังน้ี มีจ านวน 104,430 กิโลกรัม เพ่ือรองรับพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีไดรั้บ
ผลกระทบใน 8 จงัหวดัภาคใต ้กวา่ 100,000 ไร่ โดยสนบัสนุนเช้ือสดพร้อมใชใ้นพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการฟ้ืนฟูเร่งด่วน ไดเ้ร่ิมส่ง
มอบแลว้ตั้งแต่สปัดาห์น้ี และคาดวา่จะครบถว้นประมาณตน้เดือนมีนาคม 2564 นอกจากน้ียงัไดส้นบัสนุนหวัเช้ือราไตร
โครเดอร์มา จ านวน 3,280 ขวด และใชก้ลไกศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนในพ้ืนท่ี มีส่วนร่วมในการผลิตและขยายผลใหถึ้ง
เกษตรกร ทั้งน้ีไดก้ าชบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ีติดตามใหค้ าแนะน าพ่ีนอ้งเกษตรกร และรายงานผลใหก้รม
ส่งเสริมการเกษตรทราบต่อไป 

  



 

เกษตรฯ เร่งผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มา 100 ตนั ระดมเจา้หนา้ท่ีส่งมอบพร้อมพนัธุ์พืช ฟ้ืนฟูอาชีพหลงัน ้าลด 

 

วนัน้ี (4 ก.พ. 64) นายเขม้แข็ง ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให ้นายสุพิท จิตรภกัดี 

ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา มอบเช้ือราไตรโคเดอร์มา และพนัธุ์พืชใหแ้ก่

เกษตรกรอ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์น ้ าท่วมฉบัพลนั ดินสไลด ์และวาตภยัใน

พื้นท่ีภาคใตช่้วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงตน้เดือนมกราคม 2564 ท่ีผา่นมา 

  นายสุพิท เปิดเผยวา่ ตามท่ีนายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยพี่นอ้ง

เกษตรกรเป็นอยา่งมาก และนายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ไดส้ั่งการไปยงัเกษตรจงัหวดัทุกจงัหวดั 

เร่งใหก้ารช่วยเหลือพี่นอ้งเกษตรกรโดยด่วนแลว้นั้น ขณะน้ีการส ารวจพื้นท่ีเสียหายไดด้ าเนินการเสร็จส้ินแลว้ พบวา่พื้นท่ีท่ี

ไดรั้บผลกระทบ มีจ านวน 8 จงัหวดั 84 อ าเภอ ไดแ้ก่ จงัหวดันครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีสงขลา พทัลุง ตรัง ยะลา ปัตตานี 

และจงัหวดันราธิวาส เกษตรกร จ านวน 5,413 ครัวเรือน พื้นท่ีการเกษตรไดรั้บความเสียหายโดยส้ินเชิง รวมทั้งส้ิน 23,331.25 

ไร่ จ าแนกเป็นขา้ว 12,231.75 ไร่ พืชไร่ 717.25 พืชสวนและอ่ืนๆ 10,382.25 ไร่  

ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลงั คาดวา่จะใชว้งเงินช่วยเหลือประมาณ 32 

ลา้นบาท ส าหรับการช่วยเหลือฟ้ืนฟู พื้นท่ีเกษตรประเภท ไมผ้ล ไมย้นืตน้ ยางพารา และปาลม์น ้ามนั กรมส่งเสริมการเกษตร

ไดจ้ดัสรรงบประมาณในการผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มา จ านวน 100 ตนัเศษ ใหศู้นยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขา

พืช (ศทอ.สุราษฎร์ธานีและสงขลา) ร่วมกบัส านกังานเกษตรจงัหวดัในพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบ ศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน 

(ศจช.) ท่ีมีความพร้อม เร่งผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มา เพื่อใชค้วบคุมโรคพืชท่ีอาจเกิดขึ้นและเขา้ท าลายตน้พืชหลงัน ้ าลด และ



มอบหมายใหศู้นยข์ยายพนัธุ์พืชท่ี 2 จงัหวดัตรัง และศูนยข์ยายพนัธุ์พืชท่ี 4 จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่งผลิตตน้พนัธุ์พืชผกั

สวนครัวอายสุั้น น าไปแจกจ่ายใหเ้กษตรกรปลูกเป็นอาหารและสร้างรายไดห้ลงัสถานการณ์คล่ีคลาย     ในส่วนกิจกรรมวนัน้ี

เป็นการส่งมอบเช้ือราไตรโคเดอร์มา–พนัธุ์พืช ใหแ้ก่เกษตรกรในอ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงเป็นพื้นท่ีน า

ร่อง โดยจุดแรกจดั ณ ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรอ าเภอพระพรหม(ศพก.หลกั) ต าบลทา้ยส าเภา 

และจุดท่ี 2 แปลงปาลม์น ้ามนัของเกษตรกร ต าบลชา้งซา้ย ไดมี้การใหค้วามรู้ เร่ืองการปลูกพืชผกัสวนครัวอายสุั้น และสาธิต

วิธีการใชเ้ช้ือราไตรโคเดอร์มาในแปลงปาลม์น ้ามนั และมงัคุด ทั้งน้ีขอขอบคุณนายนิพนธ์ สุขสะอาดเกษตรจงัหวดั

นครศรีธรรมราช และเจา้หนา้ส านกังานเกษตรจงัหวดัและอ าเภอท่ีไดร่้วมกนัจดักิจกรรมคร้ังน้ีขึ้น โดยจงัหวดั

นครศรีธรรมราชนั้น ถือวา่เป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บความเสียหายมากท่ีสุดจากภยัพิบติัคร้ัง 

ขณะท่ีนายรพีทศัน์ อุ่นจิตตพนัธุ์  ผูอ้  านวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจดัการดินปุ๋ ยกล่าวเพิ่มเติมวา่ 

เป้าหมายการผลิตเช้ือราไตรโครเดอร์มาพร้อมใชค้ร้ังน้ีมีจ านวน 104,430 กิโลกรัม เพื่อรองรับพื้นท่ีการเกษตรท่ีไดรั้บ

ผลกระทบใน 8 จงัหวดัภาคใต ้กวา่ 100,000 ไร่  โดยสนบัสนุนเช้ือสดพร้อมใชใ้นพื้นท่ีท่ีตอ้งการฟ้ืนฟูเร่งด่วนไดเ้ร่ิมส่งมอบ

แลว้ตั้งแต่สัปดาห์น้ี และคาดวา่จะครบถว้นประมาณตน้เดือนมีนาคม2564 นอกจากน้ียงัไดส้นบัสนุนหวัเช้ือราไตรโครเดอร์

มา จ านวน 3,280 ขวด และใชก้ลไกศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนในพื้นท่ี มีส่วนร่วมในการผลิตและขยายผลใหถึ้งเกษตรกร ทั้งน้ี

ไดก้  าชบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ีติดตามใหค้  าแนะน าพี่นอ้งเกษตรกร และรายงานผลใหก้รมส่งเสริมการเกษตร

ทราบต่อไป 

  



 

เกษตรจงัหวดันครราชสีมาร่วมคุยเกษตรแปลงใหญ่มนัส าปะหลงั รับพอใจเกษตรกรเขา้ใจปฏิบติัตามมาตรการควบคุมใบด่าง 

 

วนัน้ี (4 ก.พ.64) นายกงัสดาล สวสัด์ิชยั เกษตรจงัหวดันครราชสีมา ลงพื้นท่ีอ าเภอหนองบุญมาก เพื่อติดตามผลการ

ด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรมนัส าปะหลงัแปลงใหญ่ต าบลหนองหวัแรต อ าเภอหนองบุญมาก จงัหวดั

นครราชสีมา 

ภายหลงัไดร่้วมพูดคุยกบัตวัแทนกลุ่มเกษตรกรมนัส าปะหลงัแปลงใหญ่ฯ ทางเกษตรจงัหวดัฯ ไดฝ้ากประชาสัมพนัธ์

การเขา้ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมนัส าปะหลงัแบบครอบคลุมพื้นท่ี ผลจากการพูดคุยท าให้ทราบ

ถึงการปรับตวัของเกษตรกรท่ีมีการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารในเร่ืองการป้องกนัก าจดัโรคใบด่างมนัส าปะหลงัมากขึ้น โดย

เกษตรกรส่วนใหญ่จะไม่น ามนัส าปะหลงั นมัเบอร์ 89 และระยอง 11 มาปลูกในพื้นท่ึเน่ืองจากเป็นพนัธุ์อ่อนแอ จะเลือกใช้

พนัธุ์ทนทานปลูกแทน เพื่อลดความเส่ียง เช่น ระยอง 72 เกษตรศาสตร์ 50 หว้ยบง 90 เป็นตน้ ไดป้ระชาสัมพนัธ์การลดการ

เผาในพื้นท่ีเกษตร ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดหมอกควนั และค่า PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานก่อใหเ้กิดมลพิษต่อมนุษยแ์ละ

ส่ิงแวดลอ้ม 

  



 

เกษตรชยันาท เตือนเกษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงัระวงัไรแดงศตัรูมนัส าปะหลงั 

 

            จากสภาวะความแหง้แลง้ในพื้นท่ีนอกเขตชลประทานในเขตพื้นท่ีอ าเภอหนัคา ไดแ้ก่ ต าบลหนัคา เด่นใหญ่ บา้น
เช่ียน หนองแซง  และต าบลไพรนกยงู ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีปลูกมนัส าปะหลงั จ านวน 43,0876 ไร่ ในช่วงเดือน
กุมภาพนัธ์น้ี ไดมี้การเก็บเก่ียวผลผลิตแลว้ พื้นท่ีปลูกมนัส าปะหลงับางส่วนตรวจสอบพบการเขา้ท าลายของไรแดง สร้าง
ความเสียต่อผลผลิตในวงกวา้ง 

            นายชดั ข าเอ่ียม เกษตรอ าเภอหนัคา เตือนเกษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงัในพื้นท่ีอ าเภอหนัคา เม่ือติดตามสถานการณ์
การระบาดของไรแดงวา่ เน่ืองจากสภาวะภยัแลง้ในบางพื้นท่ีของอ าเภอหนัคา จึงขอใหเ้กษตรกรระวงัการระบาดของไรแดง
ศตัรู มนัส าปะหลงั ดงันั้น เกษตรกรควรหมัน่ส ารวจแปลง หากพบให ้รีบแจง้ส านกังานเกษตรอ าเภอใกลบ้า้นทนัที  เพื่อ
ด าเนินการหาแนวทาง การควบคุมและป้องกนัก าจดั ก่อนเกิดการระบาดรุนแรงรูปร่างลกัษณะ ไรแดงเป็นศตัรูพืชประเภท
ปากดูด อยูร่วมเป็นกลุ่มตามใต ้ใบพืช ตวัเมียขยายพนัธุ์ โดยไม่ตอ้งผสมพนัธุ์ (Parthenogenesis)  ขยายพนัธุ์ได ้รวดเร็ว ชีพ
จกัรสั้น ตวัเมียวางไข่ได ้4 – 13 ฟอง วางไข่เป็นฟอง เด่ียว ระยะไข่ 4 - 5 วนั ตวัอ่อนมี 3 ระยะ ระยะแรกมี 6 ขา ระยะ
ท่ี 2 - 3 มี 8 ขา รวมอาย ุ6-10 วนั ตวัเตม็วยั มี 8 ขา อายปุระมาณ 15 วนั ปกติไรแดงจะไม่ค่อยเคล่ือนไหว ลกัษณะการท าลาย
ไรแดงท่ีเขา้ท าลายมนัส าปะหลงัมีอยู่ 2 ชนิด คือ ไรแดงหม่อน และไรแดงมนัส าปะหลงั โดยไรแดงหม่อน ดูดกินน ้าเล้ียงตาม
ใตใ้บจากส่วนใบล่างและขยายปริมาณขึ้นส่วนยอด ไรแดงมนัส าปะหลงั ดูดกินน ้าเล้ียงบนหลงัใบของส่วนยอดและขยาย



ปริมาณลงสู่ใบส่วนล่าง ท าให ้ตาลีบ ใบเหลืองขีด มวนงอ และร่วง มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของมนัส าปะหลงั ถา้การ
ระบาด เกิดขึ้นในมนัส าปะหลงัท่ียงัเลก็ อาจท าใหต้น้มนัส าปะหลงัตายหรือท าใหก้ารสร้างหวัของมนัส าปะหลงัลดลง จาก
การสอบถามเกษตรกร พบวา่ เม่ือพบการระบาดศตัรูพืชตวัเลก็ๆ เช่นไรแบบน้ี จะทึกทกัเขา้ใจผิด คิดวา่เป็นแมลงจึงซ้ือ
สารเคมีมาใชท้ าใหสู้ญเงินเปล่าๆ และท าลายศตัรูธรรมชาติ จึงขอเตือนวา่เม่ือเห็นใบมนัส าปะหลงัเหลืองแหง้เห่ียว อยา่คิดวา่
เพล้ียแป้ง หรือ เพล้ียไฟท าลาย ซ้ือสารเคมีผิดมาฉีดพ่น ไรแดงไม่ตาย ดงันั้นก่อนจะไปหาซ้ือสารเคมีมาก าจดั ควรตรวจสอบ
ใหดี้จะเห็นสัตวต์วัเลก็จ๋ิวเท่าปลายเขม็สีแดงเป็นกลุ่มเตม็ไปหมด ดูดว้ยตาแบบน้ีจะยากหน่อยเพราะตวัเลก็มาก หรือสังเกต
แบบง่ายๆ ตรงกา้นใบมนัส าปะหลงัจะมีหยากไยค่ลา้ยแมงมุมชกัใย ในหยากไยจ่ะมีตวัไรสีแดงๆ เตม็ไปหมด ดงันั้นพื้นท่ีท่ีมี
การระบาดรุนแรง ใหเ้กษตรกรฉีดพ่นดว้ยสารก าจดัไรเป็นการเฉพาะ อยา่ซ้ือสารก าจดัแมลง หรือเพล้ียมาใชเ้ด็ดขาด จะ
เปลืองทั้งค่ายาและค่าจา้ง เพราะฉีดไปไม่ไดผ้ล 
            นายชดั ข าเอ่ียม เสริมวา่ แนวทางการป้องกนัก าจดั 1. อนุรักษศ์ตัรูธรรมชาติ เช่น ดว้งเต่า ดว้งปากสั้น และไรตวั

ห ้ า 2. หลีกเล่ียงการปลูกมนัส าปะหลงัในช่วงฤดูแลง้ หรือฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน 3. หมัน่ส ารวจแปลงอยา่ง

สม ่าเสมอ อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละคร้ัง หากพบเก็บไปเผาท าลายนอกแปลง 4. เฉพาะกรณีจ าเป็นตอ้งใช ้สารเคมีอามีท

ราซ (20 % อีซี) อตัรา 40 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร หรือไดโคโฟล(18.5%อีซี) ใหพ้่นเฉพาะบริเวณท่ีมีไรแดงท าลาย และไม่ควร

พ่นสารเคมีซ ้าเกิน 2 คร้ัง หากมีขอ้สงสัยประการใดโปรดติดต่อส านกังานเกษตรอ าเภอหนัคา เพื่อการจดัส่งเจา้หนา้ท่ีไปให้

ค  าแนะน า ป้องกนัการระบาดสร้างความเสียหายในวงกวา้ง  

  



 

อ าเภอสองแคว ร่วมกบัเกษตรอ าเภอสองแคว จดักิจกรรม 5 ดี โครงการการถ่ายทอดความรู้และพฒันาศกัยภาพเกษตรกร 

 

       อ าเภอสองแคว ร่วมกบั เกษตรอ าเภอสองแคว จดักิจกรรม 5 ดี โครงการการถ่ายทอดความรู้และพฒันาศกัยภาพเกษตรกร 

ใหส้ามารถเป็นวิทยากรเกษตรปลอดการเผา สร้างและพฒันาวิทยากรเกษตรปลอดการเผา ท่ีลานเอนกประสงคห์มู่บา้นหว้ย

แกลบ หมู่ท่ี 4 ต าบลชนแดน อ าเภอสองแคว จงัหวดัน่านนายวิบูรณ์ แววบณัฑิต รองผูว้่าราชการจงัหวดัน่าน เป็นประธานเปิด 

การถ่ายทอดความรู้และพฒันาศกัยภาพเกษตรกร ใหส้ามารถเป็นวิทยากรเกษตรปลอดการเผา สร้างและพฒันาวิทยากรเกษตร

ปลอดการเผา เพื่อประชาสัมพนัธ์และสร้างการรับรู้การลดการเผาในพื้นท่ีการเกษตร ในหว้งเวลางดเวน้การเผา การเฝ้าระวงั

และการสนบัสนุนการด าเนินการแกปั้ญหาไฟป่าและหมอกควนัในทอ้งท่ีจงัหวดัน่าน ประจ าปี พ.ศ.2564 โดยมีนายสมเกียรติ 

อาจสังข ์นายอ าเภอสองแคว พร้อมดว้ย หวัหนา้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ประชาชนในพื้นท่ี ใหก้ารตอ้นรับ ในห้วง

เดือน มกราคม ถึงเดือนเมษายน ของทุกๆปี ภาคเหนือของประเทศไทย มกัจะประสบปัญหาหมอกควนัจากไฟป่า และการเผา

เศษวสัดุทางการเกษตร ก่อใหเ้กิดหมอกควนัส่งผลต่อทศันวิสัย และสุขภาพของประชาชนโดยทัว่ไป รวมทั้งกระทบต่อ

การจราจร และการท่องเท่ียวของจงัหวดัน่าน อ าเภอสองแควโดยส านกังานเกษตรอ าเภอสองแควไดรั้บมอบหมายจาก กรม

ส่งเสริมการเกษตร ใหด้ าเนินกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และพฒันาศกัยภาพเกษตรกร ใหส้ามารถเป็นวิทยากรเกษตรปลอด

การเผา ภายใตโ้ครงการส่งเสริมหยดุการเผาในพื้นท่ีเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

        ทั้งน้ี เพื่อสร้างและพฒันาวิทยากรเกษตร ปลอดการเผา จ านวนเป้าหมาย 60 ราย โดยเพื่อมุ่งเนน้ ในการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของชุมชน และเกษตรกร เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการเผาในพื้นท่ีการเกษตร สร้างคน/สร้างชุมชนตน้แบบ ท า

การเกษตรปลอดการเผา เพื่อใหไ้ด ้5 ดี อาทิ อากาศดี สุขภาพดี ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และไดปุ้๋ ยดีจากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี 

โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่าย ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลชนแดน หา้งหุ้นส่วนจ ากดัคูโบตา้น่านและส่วนราชการใน

พื้นท่ีอ าเภอสองแคว หน่วยงานในสังกดักรมส่งเสริมการเกษตร อาทิ ส านกังานปศุสัตวอ์  าเภอสองแคว สถานีพฒันาท่ีดินน่าน 

ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัน่าน สถานีควบคุมไฟป่านนัทบุรี โครงการพฒันาพื้นท่ีสูงแบบโครงการ



หลวงวงัไผ ่ไดจ้ดักิจกรรม ฐานเรียนรู้ การรณรงคส่์งเสริมการจดัการพื้นท่ีการเกษตร และเศษวสัดุทางการเกษตร โดยใช้

เทคโนโลยทีางการเกษตรหลากหลายมิติ เช่น การท าปุ๋ ยหมกั การเพาะเห็ดฟาง การใชเ้คร่ืองจกัรกลเกษตรเคร่ืองอดัฟาง 

ส่งเสริมการปลูกไมผ้ล ทางเลือกทางการเกษตรยคุใหม่ เพื่อลดการเผา การท าอาหารสัตวจ์ากวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร เป็น

ตน้ โดยมี ประชาชนในพื้นท่ี กลุ่มยวุเกษตรกรยอดดอย จากโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย และเด็กนกัเรียนในพื้นท่ี เขา้ร่วม

ศึกษาดูงานร่วมกิจกรรม เกือบ 400 คน ทั้งน้ี เพื่อปลูกฝังใหเ้ด็กและเยาวชน และประชาชน ในพื้นท่ีการเกษตรปลอดการเผา 

ต่อไป 

  



 

จงัหวดัตรัง เร่งลงพื้นท่ีตรวจสอบและกลัน่กรองคุณสมบติัของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

(เพิ่มเติมตามมติ ครม. เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2564) 

 

จงัหวดัตรัง เร่งลงพื้นท่ีตรวจสอบและกลัน่กรองคุณสมบติัของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตร

ทฤษฎีใหม่ (เพิ่มเติมตามมติ ครม. เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2564) 

วนัน้ี( 4 กุมภาพนัธ์ 2564) นายธีรภทัร์ บุญฤทธ์ิ และนายฮูสรี หีมมะหมดั นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบติัการ 

ส านกังานเกษ๖รอ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรังร่วมกบันางสาวนภา มาลยัสนัน่ นกัวิชาการเกษตรปฏิบติัการ จากสถานีพฒันา

ท่ีดินตรัง ลงพื้นท่ีตรวจสอบและกลัน่กรองคุณสมบติัของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

(เพิ่มเติมตามมติ ครม. เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2564)  

            ทั้งน้ี   อ  าเภอยา่นตาขาว  จงัหวดัตรัง มีเกษตรกรโครงการ 5 ประสานฯ ท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ จ านวน 6 ราย และ

เกษตรกรทัว่ไป จ านวน 3 ราย ซ่ึงผลการตรวจสอบและกลัน่กรองคุณสมบติัของเกษตรกรทั้ง 9 ราย จะน าเสนอเขา้สู่ขั้นตอน

การพิจารณาระดบัอ าเภอ เพื่อเขา้ร่วมโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (เพิ่มเติมตามมติ ครม. เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 

2564) ต่อไป 

 

 

  



 

เกษตรอ าเภอรัษฎา จงัหวดัตรัง ตรวจสอบพื้นท่ีเพื่อเขา้ร่วมโครงการ 1 ต าบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ (เพิ่มเติม) 

 

            วนัน้ี( 4 กุมภาพนัธ์ 2564 ) นายจุมพล จนัทร์ประทีป เกษตรอ าเภอรัษฎา จงัหวดัตรัง พร้อมดว้ยเจา้หนา้ท่ีส านกังาน

เกษตรอ าเภอรัษฎา ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีสถานีพฒันาท่ีดินตรัง ลงพื้นท่ีตรวจสอบพื้นท่ีเพื่อเขา้ร่วมโครงการ 1 ต าบล 1 เกษตร

ทฤษฎีใหม่ (เพิ่มเติม) ในพื้นท่ีต าบลหนองบวั และต าบลเขาไพร โดยเป็นเกษตรกร 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ และ

เกษตรกรทัว่ไป จ านวน 18 ราย มีเกษตรกรผา่นหลกัเกณฑจ์ านวน 4 ราย 

ทั้งน้ี  จงัหวดัตรัง ก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายโครงการ 1 ต าบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่  ใน 29 ต าบล ใน 8 อ าเภอของจงัหวดั

ตรัง  ประกอบดว้ย อ าเภอเมืองตรัง อ าเภอนาโยง อ าเภอห้วยยอด อ าเภอรัษฎา อ าเภอยา่นตาขาว อ าเภอปะเหลียน อ าเภอหาด

ส าราญ และอ าเภอกนัตงั ยกเวน้อ าเภอวงัวิเศษและอ าเภอสิเกา พร้อมก าหนดเกษตรกรเป้าหมาย จ านวน 464 ราย จา้งงาน

ระดบัต าบล 232 ราย โดยส่ิงท่ีเกษตรกรจะไดรั้บจากการเขา้ร่วมโครงการ คือ ไดป้รับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ (ขดุสระ

เก็บน ้า) เขา้ร่วมการจดัเวทีการเรียนรู้ ศึกษาดูงาน เช่น หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพฒันาการเกษตรทฤษฎีใหม่ การ

วิเคราะห์พื้นท่ี การวางแผนการผลิต และการรวมกลุ่ม เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัไดรั้บการสนบัสนุนปัจจยัการผลิต ดา้นพืช 

ประมง และปศุสัตว ์ตามความเหมาะสมดว้ย 


